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Tere! 

Sel laupäeval (23. jaanuaril) toimub 68. keemiaolümpiaadi piirkonnavoor. Teile 

detsembris saadetud kirjas oli toodud kolm varianti piirkonnavooru toimumiseks 

(toimub tavapäraselt, toimub koolides, lükatakse edasi). Jaanuari alguses otsustas 

keemiaolümpiaadi žürii, et piirkonnavooru võib tänavu läbi viia osalevate õpilaste 

koolides. Üldiselt jäeti aga kõigile piirkondadele vabadus otsustada, kuidas neile, 

pidades silmas kõiki kehtivaid piiranguid ja reegleid, olümpiaadi korraldamine 

kõige paremini sobib. Lisaks otsustas žürii, et haiged ja/või karantiinis viibivad 

õpilased kahjuks sel aastal olümpiaadil osaleda ei saa, st kodus lahendamist ei 

toimu. Üksikud õpilased ja õpetajad on avaldanud nädal enne olümpiaadi 

toimumist soovi karantiinis õpilastele siiski erisuste tegemiseks. Žürii kaalus seda 

võimalust, kuid jäi oma varasema otsuse juurde, kuna nii hilises faasis nii suurte 

muudatuste tegemine võib tekitada palju segadust ning panna õpilased 

ebavõrdsesse olukorda. Keemiaolümpiaadi žürii palub õpilastel jälgida oma tervist 

ning käituda vastutustundlikult, hoidmaks nakatumise tõenäosuse minimaalsena. 

Vältimaks segadust ning vääritimõistmist, toome siinkohal ära, et valitsus on 

sätestanud, et isegi, kui kool on distantsõppel, on olümpiaadide korraldamine 

koolimajas siiski lubatud: https://www.hm.ee/et/koroona “Kas distantsõppe 

perioodil tohib koolimajas õpet korraldada? Piirangute perioodil tohib koolimajas 

pakkuda hariduslikke tugiteenuseid; konsultatsioone õppijatele, kes seda õpetaja 

hinnangul vajavad; sooritada praktilist õpet, eksameid või teste; korraldada 

olümpiaade.“ 

Ka sel aastal saab iga õpilane olümpiaadipäeval endale personaalse koodiga 

vastustevihiku ja lisaks lehe perioodilisus- ja lahustuvustabeli ning metallide 

aktiivsusreaga. Vastustevihikud on sarnased eelmiste aastate vihikutele – need 

sisaldavad nii ülesannete tekste kui ka vastuste kirjutamiseks mõeldud kaste, 

mistõttu pole õpilastele eraldi lehti ülesannetega vaja anda. Kui mõni õpilane aga 

siiski soovib näha ka lihtsalt ülesannete tekste (nt õpilane, kes kirjutab tööd vene 

keeles, kuid soovib täpsustamiseks vaadata ka eestikeelseid ülesandeid), siis 

olümpiaadipäeval kell 10.00 avaldatakse need järgneval lingil: 

https://tinyurl.com/EKO68-ylesanded 

Sealt saate need vajadusel õpilastele välja printida. 

Kui mõnes piirkonnas algab olümpiaad varem, siis andke sellest teada, ning Teile 

saadetakse ülesanded vajadusel personaalselt. 

Kuna õpilased pidid sel aastal end olümpiaadile registreerima, siis vastustevihikuid 

on prinditud täpne arv (vastavalt registreerunute arvule). Kui siiski ilmneb, et 

vihikuid on puudu või need ei jõua postiga Teieni õigeks ajaks, siis andke 

sellest koheselt teada. Seejärel saadetakse Teile link, kust saate vajalikud 

vihikud ise õpilastele välja printida. 

 

Komplektid koosnevad kuuest ülesandes. Sel aastal parandab kõiki 

ülesandeid ainult EKO žürii, st piirkondades õpetajad ise töid ei hinda. 

Žürii koostab lisaks tulemuste koondtabelile, mis postitatakse nagu tavaliselt nii 

EKO kodulehele kui ka keemiaolümpiaadi teaduskooli lehele, ka kõikide 

https://www.hm.ee/et/koroona
https://tinyurl.com/EKO68-ylesanded


piirkondade tulemustega eraldi tabelid, mis saadetakse personaalselt vastavatele 

piirkondadele. 

Juhend olümpiaadi toimumise päevaks: 

1. Kutsuge õpilased ruumi. 

2. Lubage õpilastel võtta kohale kaasa ainult 1) kirjutusvahendid, 2) taskuarvuti, 

3) söök ja jook. Paluge neil lülitada mobiiltelefon välja või panna see hääletule 

režiimile ning asetada see koos kõigi teiste asjadega, mida kohale pole kaasa 

lubatud võtta (k.a nutikellad), kotti. Kotid laske õpilastel asetada ettenähtud 

kohtadesse.  

3. Rõhutage õpilastele, et töid ei tohi avada, liigutada ega lugeda enne, kui 

selleks on antud lubav märguanne. 

4. Paluge õpilastel leida endale sobivad kohad. Kõik õpilased peavad veenduma, 

et nad istuvad just enda klassi töö juurde. 

5. Kui kõik õpilased on leidnud endale sobivad kohad, siis tuletage neile meelde, 

et nutitelefoni, nutikella, spikri või teiste ebaausate võtete kasutamisel õpilane 

diskvalifitseeritakse. 

6. Paluge õpilastel täita tiitelleht ja lugeda leheküljel nr 2 asuvat juhendit. (Teisi 

lehti vaadata pole lubatud!) Andke neile selleks lisaaega u 10 minutit. 

7. Õpilastele antud juhendis (lk nr 2) on kirjas järgnev:  
● Sinu vihikus peab olema … (siin on vastav number) lehekülge. Kontrolli seda kohe, kui 

Sulle on antud lubav märguanne olümpiaadiga alustamiseks. 

● Lisaks on Sulle eraldi antud metallide aktiivsusrida, lahustuvus- ja perioodilisustabel. 

● Komplekt koosneb 6 ülesandest. 

● Sul on ülesannete lahendamiseks ... tundi. (4 tundi 8. klassis ja 5 tundi 9.−12. klassis) 

● Mustandipaberina kasuta selle vihiku lehtede tagakülgi. 

● 6. ülesanne on eelmistest mahukam, kuid kogu ülesande lahendamiseks vajalik info on 

ülesande tekstis olemas. 6. ülesande tulemust ei võeta arvesse piirkondliku (v.a Tallinnas) 

paremusjärjestuse moodustamisel, aga arvestatakse keemiaolümpiaadi lõppvooru 

kutsumisel. (See lause on 9.–12. klasside vihikutes.)  

● Kasuta aega efektiivselt! Kui ühe ülesandega kuidagi toime ei tule, pöördu selle juurde 

tagasi hiljem – ehk suudad vahepeal mõne teise ülesande edukalt ära lahendada! Tee 

kõigepealt ära see, mida oskad. 

● Loe alati ülesanne ja küsimused lõpuni. Ülesande alapunktid pole alati omavahel seotud. 

Püüa ülesandest ära teha nii palju, kui oskad, sõltumata sellest, kas oled lõppvastuseni 

jõudnud või mitte. 

● Kirjuta vastused ja arvutused ainult pastapliiatsiga selleks ettenähtud kastidesse. 

Ära kirjuta hindajatele mõeldud lahtritesse. 

● Kui kogu vastus ei mahu kasti, siis kirjuta vastus sama lehekülje tagaküljele ning 

tõmba sellele ise kast ümber. Märgi ka ülesande juurde, et vastus paikneb lehe 

tagaküljel. 

● Kirjuta selge käekirjaga. Kui parandaja ei saa käekirjast aru, ei saa ta ka punkte anda! 

● Paranduste tegemisel tõmba vigasele sõnale/valemile/numbrile kriips peale ning kirjuta 

uuesti. 

● Igal arvulisel lõppvastusel peab olema ühik. 

● Arvulise vastuse esitamisel peab olema näidatud ka lahenduskäik, mille kaudu jõuti 

vastuseni. 

8. Võite kõiki eelnevaid punkte ka õpilastele ise veel üle rõhutada. Lisaks tuletage 

neile meelde, et nad lk nr 2 (juhend) vihikust välja rebiksid ja endaga pärast 

olümpiaadi lõppu kaasa võtaksid. Seda seetõttu, et lisaks juhendile on sellel 

toodud ka lingid ülesannetele, lahendustele ning tagasisidele. Samuti on sellel 

õpilase kood, mis muidu võib ununeda. 

9. Lubage õpilastel alustada töö lahendamist. 



10. Kui õpilane on töö lõpetanud, peab ta esitama kõik leheküljed (isegi 

lahendamata jäänud ülesanded) v.a varasemalt mainitud lehekülg nr 2 

(juhend) ning leht tabelitega.  

11. Keemiaolümpiaadi žürii avaldab ülesannete lahendused koos täpsete 

hindamisskeemidega 23.01.2021 kell 15:00. Kuigi sel aastal õpetajad ise 

töid ei paranda, ootab žürii teilt ikkagi küsimusi ja soovitusi. Kõigile 

küsimustele vastatakse reaalajas. Lahendused ja hindamisskeemid on 

leitavad siit: 8. klass, 9. klass, 10. klass, 11.―12. klass. 

 

Palume žüriile saata KÕIK TÖÖD hiljemalt (kui vähegi võimalik) 26. jaanuari 

2021. a postitempliga. 

 

Tööd saata aadressile: 

Terje Kapp 

Tartu Ülikooli teaduskool 

Ülikooli 18 

50090 Tartu linn 

Tartu maakond 

 

Küsimuste/Probleemide korral saate nii enne olümpiaadi, olümpiaadi ajal kui ka 

pärast olümpiaadi infot meiliaadressilt (keemiaolympiaad@gmail.com), komisjoni 

esimehelt Vladislav Ivaništševilt (55685357) ja žürii esimehelt Ida Rahult 

(58117939). 

https://docs.google.com/document/d/1wXkGBr_MO8ZO4uGQQT4o7yDlxw-zk5kui_0zYTfkL7w/edit
https://docs.google.com/document/d/1UhanDOfKuAf0lwPiL6JV1jqgZbUR-2zXwO9F6tAGULk/edit
https://docs.google.com/document/d/1tlKM3gTBoIWIc2zmoPKFLn1fXObmq5SeEiwoyDOjJfo/edit
https://docs.google.com/document/d/1OYm2GSuMtimD_XzZMAqVIUuG8CLlcV-ki_PNPXNXtGc/edit
mailto:keemiaolympiaad@gmail.com

